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1. Právo, zvykové právo, písemné právní normy, zákon, právní řád, zákonnost a právní vědomí, právní 

stát, systém práva, právní systémy 

2. Soudy, právo na soudní ochranu, soustava soudů, Ústavní soud, předpoklady pro výkon soudcovské 

profese, notáři, advokáti 

3. Historický vývoj práva, starověk, římské právo, středověk, novověk, české země a právo, rakouské 

právo, Československo 

4. Závazkové právo, obchodní závazkové vztahy, vznik, změna, zajištění, zánik, smlouvy, darování, 

koupě. 

5. Pojmenované smlouvy: směna, nájem, pacht, dílo, výprosa, výpůjčka, zápůjčka, úvěr. 

6. Pojmenované smlouvy: licenční, příkazní, zprostředkovatelská, pojistná, komisionářská, zájezd.  

7. Pracovní právo: pojem a prameny, právo na zaměstnání, účastníci, pracovní poměr, pracovní smlouva. 

8. Pracovní řád, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, pracovní doba, dovolená na zotavenou, 

skončení pracovního poměru, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek, odstupné. 

9. Práce konané mimo pracovní poměr, odměňování zaměstnanců. 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní podmínky žen, mladistvých, odpovědnost zaměstnance 

a zaměstnavatele za škodu. 

11. Právnické osoby dle občanského zákoníku. 

12. Typy právnických osob dle zákona o obchodních korporacích. 

13. Vlastnictví, spoluvlastnictví, společné jmění manželů, držba, věcná práva k cizím věcem (věcné 

břemeno, zástavní právo, zadržovací právo) 

14. Občanské soudní řízení (pojem a prameny, průběh, opravné prostředky, výkon rozhodnutí,  

15. Úpadek a insolvenční řízení. 

16. Živnostenské právo: pojem, prameny, živnosti, provozování živnosti, živnostenská správa 

17. Trestní právo procesní (orgány činné v trestním řízení, etapy trestního řízení), trestní sankce (přitěžující 

a polehčující okolnosti), druhy trestů, typy věznic v ČR 

18. Správní řízení a přestupkové řízení (definice správního řízení, účastníci správního řízení, fáze správního 

řízení, definice přestupků, přestupkové řízení, sankce) 

19. Rodinné právo – prameny, manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, vyživovací povinnost, náhradní 

rodinná péče 

20. Trestní právo, trestní právo hmotné a procesní, trestní právo hmotné (trestný čin, dělení trestných činů, 

zavinění trestného činu, pachatel trestného činu, trestní odpovědnost, podmínky vylučující trestnost) 
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